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Главната цел на проекта ARCHES /Оценка и
Рехабилитация
на
Централноевропейските
Инфраструктурни Съоръжения/ е да се сведат до
минимум евентуални разлики в стандартите, отнасящи
се до инфраструктурите съоръжения, между Централно
и Източноевропейските Страни /ЦИЕС/, особено
Новите Държави Членки /НДЧ/ и останалите страни от
ЕС. Този основен /ключов/ проблем е разглеждан чрез
комбиниран подход:
• развитие на по-подходящи инструменти и
процедури, за да се избегнат нежелани намеси /
ремонти и/или подмяна/ в конструкциите;
• предотвратяване на развитието на корозия чрез
опростени и по-евтини технологии, въвеждането
на по-бързи, по-ефикасни и по-дълготрайни
рехабилитационни техники /ремонт или
усилване/ при мостове с намален габарит или
товароносимост;
• разпространение и налагане на резултатите
и
основните
най-добри
практики
до
заинтересуваните страни;
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Hlavním cílem projektu ARCHES je snížit rozdíl mezi úrovní dopravní
infrastruktury ve středoevropských a východoevropských zemích
(CEEC), se zaměřením na nové členské země Evropské unie (NMS),
a úrovní dopravní infrastruktury v ostatních členských zemích
Evropské unie. Tato problematika bude řešena kombinací následujících přístupů:
• rozvoj vhodných nástrojů a postupů, které by zabraňovaly zbytečným zásahům
do konstrukcí (opravy, rekonstrukce);
• předcházení rozvoje koroze pomocí jednoduchých a finančně nenáročných  
technologií; zavedení rychlejších, cenově výhodných a dlouhotrvajících
technologií (oprav nebo zpevňování) nevyhovujících a potencionálně
nebezpečných mostů;
• rozšiřování výsledků a závěrečných doporučení mezi zainteresované organizace
a orgány jednotlivých zemí.
Scopo del progetto ARCHES è di ridurre il divario esistente fra il
livello delle infrastrutture autostradali dell’Europa Centrale (CEEC),
in particolare i Nuovi Stati Membri (NMS), ed il resto dell’Europa.
Questo problema sarà affrontato con un approccio combinato:
• sviluppando nuovi strumenti e procedure per evitare interventi di riparazione
manutenzione sulle strutture;
• prevenendo lo sviluppo della corrosione   mediante l’impiego   di tecniche  
semplici ed economiche;
• implementando durature e rapide tecniche di riparazione/manutenzione,
economicamente vantaggiose, dei ponti che presentano bassi livelli di sicurezza;
•    disseminando risultati e ‘best practice’ agli stakeholder chiave.
El principal objetivo de ARCHES es reducir las diferencias en el nivel
de servicio existentes entre las infraestructuras viarias (puentes)
de los países del Centro y Este de Europa (CEEC), en particular los
nuevos Estados Miembros (NMS), y el resto de la Unión Europea.
Ello se hará en base a la siguiente metodología:
• desarrollando métodos y herramientas avanzadas de evaluación y monitorización
estructural para evitar intervenciones ( reparaciones/ sustituciones) innecesarias;
• evitando la corrosión de armaduras mediante técnicas más simples, baratas,
fáciles de aplicar y más efectivas, así como técnicas de reparación más durables;
• diseminando intensamente los resultados del proyecto y las guías de buena
práctica entre las Administraciones responsables.

Opći cilj projekta ARCHES je povećati standard prometne
infrastrukture zemalja Istočne Europe, posebice novih članica
Europske Unije, odnosno smanjiti razlike u nivou kvalitete i
sigurnosti na prometnicama Istočne i Centralne Europe. Taj ključni
problem će se sagledavati s više stajališta:
• razvojem prihvatljivijih metoda i procedura za ocjenu stanja postojećih
konstrukcija, kako bi se izbjegli nepotrebni popravci i zamjene postojećih
konstrukcija;
• sprečavanjem razvoja korozije i dotrajavanja konstrukcija primjenom novih
- bržih, ekonomičnijih i trajnijih, metoda za zaštitu i popravak dotrajalih i
nesigurnih konstrukcija/mostova u postojećoj infrastrukturi;
• snažno širenje rezultata projekta i iskustva do vodećih interesnih grupa.
Das Hauptziel von ARCHES ist es, die Straßeninfrastruktur der
Zentral- und Osteuropäischen Länder, insbesondere der Neuen
EU-Mitgliedsstatten, an den vorhandenen Standard der restlichen
EU-Länder anzupassen. Dieser Problematik wird durch einen
kombinierten Ansatz entgegengewirkt:
• Entwicklung von passenden Werkzeugen und Verfahren, um Eingriffe
(Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen) in die Infrastruktur gezielt
steuern zu können;
• Minimierung von Korrosion durch einfachere und kosteneffizientere
Maßnahmen; Implementierung schnellerer, kosteneffizienterer und langfristiger
Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungs-Maßnahmen für Substandard- bzw. für
beschädigte Brücken;
• Proaktive Verteilung der Ergebnisse und Vermarktung von Best Practices an
wichtige Stakeholder.

L’objectif du projet ARCHES est de réduire l’écart au niveau des
infrastructures routières entre les pays d’Europe centrale et de
l’est (CEEC), particulièrement les nouveaux états membres (NMS),
et le reste de l’Union Européenne. Ce problème clé sera traité au
moyen d’une approche combinée:
• développer des outils et des procédures plus appropriés afin d’éviter des
interventions inutiles (remises en état/remplacements) sur les structures;
• prévenir le développement de la corrosion par des techniques plus simples et
moins coûteuses, mettre en œuvre des techniques de réhabilitation (remise
en état ou renforcement) plus rentables et plus durables, pour les ponts non
conformes aux normes actuelles et dont la sécurité est insuffisante;
• dissémination proactive des résultats et des règles de l’art aux intervenants clés.
ARCHESi üldine eesmärk on vähendada maanteeinfrastruktuuri
standardite erinevusi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, eriti uute
liikmesriikide, ning ülejäänud Euroopa Liidu riikide vahel. Antud
probleemile lähenetakse kombineeritult:
• luuakse sobivamaid vahendeid ja võtteid, et vältida asjatuid sekkumisi
(parandustööd või välja vahetamine) rajatistesse;
• takistatakse korrosiooni teket lihtsamate ja odavamate meetodite abil,
juurutatakse standardile mittevastavate ja ohtlike sildade remondiks
kiiremaid, tulusamaid ja kauem kestvaid taastusmeetodeid (parandustööd või
tugevdamine);
• levitatakse agressiivselt tulemusi ja üldisi häid tavasid puudutavat teavet
peamistele huvirühmadele.
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Het doel van ARCHES is de kloof te verkleinen in het niveau van
snelweginfrastructuur tussen Centraal- en Oosteuropese landen
(CEEC), en in het bijzonder de Nieuwe Lidstaten (NMS), en de rest
van de EU. Dit sleutelprobleem zal worden benaderd met een
gecombineerde aanpak:
• ontwikkelen van geschiktere gereedschappen en procedures om onnodige
interventies (reparatie/vervanging) aan constructies te voorkomen;
• de ontwikkeling van corrosie te voorkomen door eenvoudiger en goedkopere
technieken en snellere, meer kosteneffectieve en duurzamere herstelmethoden
(reparatie of versterken) in te voeren voor onvoldoende funtionerende en
onveilige bruggen;
• agressieve disseminatie van resultaten en best practice naar de belangrijkste
stakeholders.

Podstawowym celem Projektu “Ocena stanu i metody napraw
drogowych obiektów inżynierskich w Europie Centralnej (ARCHES)”
jest zniwelowanie różnicy w standardach technicznych drogowych
obiektów inżynierskich pomiędzy krajami ‘starej’ Unii Europejskiej,
a krajami Europy Środkowej i Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Nowych
Krajów Członkowskich UE. Podstawowymi działaniami w ramach ARCHES będą:
• opracowanie odpowiednich instrumentów i procedur oceny stanu obiektów
pozwalających na lepsze zarządzanie środkami przeznaczonymi na utrzymanie
obiektów drogowych;
• opracowanie prostszych i tańszych technologii zabezpieczenia antykorozyjnego
obiektów oraz wprowadzenie szybkich, tanich i trwałych technologii napraw i
wzmacniania zniszczonych lub niepewnych mostów;
• szerokie rozpowszechnianie wyników prac i doświadczeń wśród wszystkich
zainteresowanych.
The overall goal of the project ARCHES (Assessment and
Rehabilitation of Central European Highway Structures) was to
reduce any gaps in the standard of highway infrastructure between
Central and Eastern European Countries (CEEC), particularly New
Member States (NMS), and the rest of the EU. This key problem was
addressed by a combined approach:
• developing more appropriate tools and procedures to avoid unnecessary
interventions (repairs/replacements) in structures;
• prevent the development of corrosion by simpler, and less expensive techniques,
implement faster, more cost-effective, and longer lasting rehabilitation
techniques (repair or strengthening) of sub-standard and unsafe bridges;
• aggressive dissemination of results and general best practice to the key
stakeholders.

Glavni cilj projekta ARCHES je zmanjšati razkorak v stanju cestne
infrastrukture med srednje in vzhodnoevropskimi državami, še
posebno novimi članicami Evropske unije na eni, ter razvitimi
evropskimi državami na drugi strani. V ta namen bo projekt s
kombiniranim pristopom:
• izpopolnjeval orodja in postopke za preprečevanje nepotrebnih posegov
(obnov/zamenjav) na objektih;
• razvijal metode za preprečevanje razvoja korozije z enostavnejšimi, cenejšimi,
učinkovitejšimi in dolgotrajnejšimi postopki rehabilitacije (obnov/ojačitev)
poškodovanih objektov;
• širil in objavljal rezultate in izkušnje med lastniki in upravljavci infrastrukture
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Въведение

Ш

естата Рамкова Програма ARCHES / Оценка и Рехабилитация на Централноевропейските Инфраструктурни
Съоръжения / беше реализирана в рамките на Работата по Устойчиво Развитие на Транспорта, като част от
Изследователската Дейност на Европейската Комисия. От септември 2006 дванадесет партньори от цяла Европа
/включително Централно и Източноевропейските Страни от ЕС15 /ЦИЕС/ и Новите Държави Членки от ЕС10/
имаха възможността да работят заедно по този Проект. Трябва да се отбележи, че повечето от Партньорите
са членове на Форума на Европейските Национални Изследователски Лаборатории за Пътища /FEHRL/, който
също беше инициатор на Проекта през 2006. Повече от две години бяха посветени на проучване на литературни
източници, на основни експерименти и на обширни /подробни/ лабораторни и теоретични проучвания.
Последната, финална година от проекта премина в практически експерименти, проведени в реални условия по
мостовете.
Не бива да се забравя, че стратегическата цел на проекта беше да се намали, по устойчив начин, разликата
в стандартите, отнасящи се до мостовете, между ЦИЕС и останалите страни от ЕС. Идеята беше това да бъде
постигнато чрез развиването на адекватни /подходящи/ инструменти и процедури за по-ефективно оценяване
и по-бързи, по-ефикасни и по-дълготрайни рехабилитационни дейности /чрез ремонтиране или усилване/ при
мостове с намалена товароносимост, определена съгласно действащите в момента норми и стандарти;
За да може да постигне поставените научни и технологични цели, ARCHES се фокусира върху оценката на
състоянието на конструкците и мониторинг, върху стратегиите за предотвратяване на влошаване на състоянието,
и върху оптимална рехабилитация на мостове чрез нови, допълнителни технологии. Проектът беше организиран
в 4 технически работни модула със следният концептуален подход:
•

•
•
•

Оптимизирано използване на съществуващата инфраструктура чрез по-добри процедури по оценка
на сигурността и мониторинга, така че да се избегнат излишни намеси, т.е. да се предотврати ненужна
подмяна или рехабилитация на съоръжения, които отговарят на изискванията /WP2/;
Наблюдение и защита от корозия на съществуващата армировка и развиване на нови, иновативни
материали за армиране, които са високоустойчиви на корозия /WP3/;
Усилване на мостовете с помощта на допълнително лепена външна армировка /WP4/;
Закоравяване на пътните конструкции чрез Високоякостни Армирани с Фибри Бетони, които се
прилагат върху изключително незащитени и оголени зони, като по този начин рязко се повишава
дълготрайността им /WP5/.

Консорциумът на дванадесетте, добре познати организации, които изпълниха Проекта, е от следните
организации:
Таблица 1: Партньори участници в Проекта ARCHES
Пълно наименование на участника
Road and Bridge Research Institute
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Transport Research Centre
Technical University of Catalonia
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
University College Dublin
Forum of European National Highway Research Laboratories
Leggedoor Concrete Repair
Autostrade per l’Italia
University of Zagreb
Salonit Anhovo
Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Абревиатура
IBDiM
ZAG

UPC
EPFL
UCD
FEHRL
Laggedoor
Autostrade
UZ
SA

Държава
Poland
Slovenia
Czech
Republic
Spain
Switzerland
Ireland
Belgium
Holland
Italy
Croatia
Slovenia

TNO

Holland

CDV

Обхватът на работа на Проекта беше разделен
на четири Работни Модула (WP), посветени на
изследователска дейност, един за управление
/мениджмънт/, и един за разпространение на
резултатите.
WP 1 Управление - Tomasz Wierzbicki
(IBDiM)
WP 2 Оценка на състоянието и
Мониторинг - Joan R. Casas (UPC)
WP 3 Защита от корозия - Aljoša
Šajna (ZAG)
WP 4 Усилване с лепени ленти от FRP
Marek Łagoda (IBDiM)
WP 5 Вкоравяване на конструкциите
за удължаване на трайността им чрез
Високоякостни Армирани с Фибри
Фигура 1: Участници в Проекта ARCHES
Бетони (UHPFRC) - Emmanuel Denarié
(MCS-EPFL)
WP 6 Разпространяване на резултатите – Adewole Adesiyun (FEHRL)
След 36 месеца изследователска дейност, Партньорите подготвиха следните Материали (D) и обобщени доклади
с резултати от проучванията. Тези Материали могат да бъдат качени безплатно от http://arches.fehrl.org/.
D 05 Доклад от Заключителен Семинар
D 06 Препоръки към изработването на рецепти за Високоякостни Армирани с Фибри Бетони
D 07 Интернет база данни с резултатите от изпитвания и аналитични изчисления
D 08 Препоръки към прилагането на резултатите от мониторинга на оценката на безопасността и
поддръжката на мостовете
D 09 Препоръки към процедурите за системно взимане на решения, свързани с поддръжката и
реконструкцията на мостовете
D 10 Препоръки към допустимото завишение на динамичното въздействие / в зависимост от трафика /
при оценката на състоянието на мостовете
D 11 Препоръки към използването на стомана с ниско съдържание на примеси
D 12 Препоръки към използването на Катодни Защитни Системи
D 13 Препоръки към предварително напрегнати, външно залепени ленти от усилени полимерни нишки
(FRP)
D 14 Препоръки към употребата на Високоякостни Армирани с Фибри Бетони при композитни
елементи на конструкциите (UHPFRC)
D 15 Окончателен Доклад за извършената работа
D 16 Препоръки към използването на олекотено, основно и усилено изпитване чрез пробно статично и
динамично натоварване.
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J. Casas (UPC) – WP 2 - Ръководител

Участници в WP2: ZAG: A. ŽNIDARIČ, A. ŠAJNA, T. BREMEC, I. Lavrič; AUTOSTRADE: L. PARDI; UCD: E. O’BRIEN,
A. GONZALEZ, B. ENRIGHT, D. CANTERO; FEHRL: A. ADESIYUN; FEHRL-umbrella: M. Ralbovsky, S. Deix, H.
Friedl (AIT), Ил. Ванков, Г.Христов, И.Блажев, К.Каменова (CRBL), D. Tkalcic, S. Juric (IGH) , A. Cury, C.
Cremona (LCPC) , T. Veiko, M. Truu (TECER); CDV: J. STRYK; IBDiM: P. OLASZEK, J. CIEŚLA, M. BISKUP, J. SKAWIŃSKI,
M. MAZANEK, T. BICZEL, A. WRZESIŃSKI, P. NUREK, R CZACHOWSKI.
ОЦЕНКА НА НАТОВАРВАНЕТО
Бяха вложени много усилия за по-доброто определяне и преценяване на влиянието на трафика върху мостовете,
в това число статично и динамично.
СТАТИЧНИ ВЛИЯНИЯ НА ТРАФИКА
Събирането на данни за трафика, които са на разположение в WIM, беше направено в Холандия, Полша,
Словения, Словакия и Чехия. Тази информация беше анализирана и използвана, чрез симулация, за да се
получат характерните стойности на действието на трафика в гореспоменатите страни (4 Нови Държави Членки
(НДЧ) + Холандия, за сравнение). Резултатите показаха, че действието на трафика е значително по-слабо във
всички НДЧ, в сравнение със Западно – Европейските страни. Освен това, във всички от случаите, се оказва,
че присъствието в трафикопотока на неескортирани извънгабаритни превозни средства (като тези, показани
на фигура 2 и фигура 3), може да окаже характерен трафиков ефект върху мостовете, който е по-голям от
ефекта, предизвикан при Товарен Модел 1 (LМ1) от Еврокод, отнасящ се до влиянието на автомобилния трафик
върху мостовете. Следователно, произлязоха важни заключения относно както бъдещите товарни модели от
трафик при ново проектиране, така и отчитането на действието на трафика при оценката на съществуващи
мостове. В случаи на ново проектиране се препоръчва действащите натоварвания от трафик според Еврокод

Фигура 2: Колесен кран с общо тегло 1110 kN

Фигура 3: Тежкотоварен влекач с общо тегло 1450 kN

да не се прилагат, ако присъствието на много тежки камиони (кранове и тежкотоварни влекачи) не е добре
контролирано в трафикопотока. В случаите, когато се прави оценка на съществуваши мостове в ЦИЕС, крайният
резултат е изчисление, чрез симулация, на характерни товарни ефекти и отчитане на понижени коефициенти,
които зависят от класа на моста.
Според Еврокод всяка страна може да прилага различни коефициенти към стандартния LМ1 (Товарен Модел 1),
които отразяват условията, свързани с местния трафик.
Таблица 2 показва средните коефициенти за всички отвори, получени на база 1000 годишен период, като
обемите на трафика са измервани на всяко място, във всяка страна. Тези обеми на трафика представляват найтежките условия на трафик за всяка страна. Следователно, тези коефициенти може да се комбинират с подходящ
процентен коефициент, зависещ от обема трафик на камиони и използван в симулацията, за да се получи
коефициентът, специфичен за дадено място. Като пример в Таблица 3 са посочени коефициентите за оценка на
мост при 50% намален обем на трафика, в сравнение с измерения трафик по места.
Таблица 2: Алфа коефициенти за проектиране при пълни обеми на трафика
Коефициент
за
натоварване
Висок

Нисък

Място

Момент в средата на
отвора

Напречни сили при
опорите

Огъващ
момент

Холандия
Чехия
Словения
Полша
Словакия
Холандия
Чехия
Словения
Полша
Словакия

0.99
0.74
0.73
0.71
0.69
1.05
0.88
0.84
0.82
0.80

1.07
0.91
0.87
0.85
0.83
1.39
1.19
1.15
1.10
1.09

1.08
0.84
0.80
0.79
0.74
1.18
1.00
0.97
0.93
0.92

Таблица 3: Алфа коефициенти за оценка при 50% намаляване обема на трафика
Коефициент
за
натоварване
Висок

Нисък

Място

Момент в средата на
отвора

Напречни сили
при опорите

Огъващ момент

Холандия
Чехия
Словения
Полша
Словакия
Холандия
Чехия
Словения
Полша
Словакия

0.88
0.66
0.65
0.63
0.61
0.94
0.79
0.75
0.73
0.71

0.96
0.81
0.78
0.76
0.74
1.24
1.06
1.02
0.98
0.97

0.96
0.75
0.71
0.70
0.66
1.05
0.89
0.86
0.83
0.82

Видно е, че по-точна и по-ниска (около 25%) стойност на характерното статично въздействие от трафик,
използвано при оценката, се получава на базата на занижените коефициенти, получени за всяко характерно
място на конструкцията, в отделните държави.
ДИНАМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ТРАФИКА
Проектът показва по-точни стойности на зависимостта между динамичното въдействие върху моста и трафика,
което води до по-реалистична оценка. Стойностите на Динамичния Коефициент (DAF) и на Допустимия Динамичен
Коефициент (ADR), дефинирани като съотношение между характерното общо влияние от натоварване към
характерния статичен ефект от натоварване, са получени, като са взети под внимание най-важните променливи,
свързани с процеса: влиянието на скоростта на превозните средства, конфигурацията на осите на возилата,
типа на моста и дължината на отворите, пътните условия, характеристиките на превозното средство (окачване,
съотношение между теглата на возилото и моста и др.), влиянието на броя на преминавания на превозни
средства, наличието на повреди в настилката (неравности, повредени дилатационни фуги и др.). ARCHES дава
препоръки за това как да се получи специфичен за мястото ADR (Допустим Динамичен Коефициент) с помощта
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на числени симулации. Подготвено е ръководство за изграждане на модел, по метода на “крайните елементи” за
оценка на взаимодействието возило-мост, и за получаването на ADR при зададени профил на пътя, наситеност
на трафика и даден предходен период. Също бяха дадени препоръки как да се получи специфичен за мястото
ADR чрез измервания на влиянието на трафика върху моста.
Беше показано, че изключително тежки возила, като кранове и влекачи, не предизвикват по-висок динамичен
ефект от този, причинен от Европейски 5-осов камион с ремарке. Както е показано на Фигура 4, Проектът е
довел и до други важни резултати, а именно: с нарастването на периода намалява влиянието на профила на пътя
(или промяна на ADR в зависимост от профила), както и, че сравнително кратък период от време (1 месец) може
да се използва за получаване на приблизително точна стойност на ADR за по-дълги периоди. Това е важен извод,
който рязко намалява усилията за изчисления.
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Фигура 4: Зависимост “Оценяван Динамичен Коефициент –
Предходен период и пътен профил”.
Накрая са представени общи препоръки за оценка на едно- и дву-лентови мостове с пътни класове по ISO “А” и
“Б” (както и огъващите моменти и срязващи сили от външното натоварване). Може да се постигне и последващо
намаляване на допустимия динамичен ефект, ако се подобри познаването на поведението на мостовете, чрез
числени симулации и полеви тестове. Всъщност, измерванията по тежко натоварени магистрали, извършени
по Проекта ARCHES за периоди от две седмици до два месеца, показват че (Динамичният Коефициент на
Усилване) ADR намалява като функция от увеличаващото се тегло на товарите. Средните стойности на ADR за
изключително тежки возила (влекачи или кранове) и за многократно повтарящи се натоварвания от две тежки
возила, се приближаваха до 1.0 на всички места на измерване.

Фигура 5: Препоръки за стойностите на DAF, сравнени със
стойностите по Еврокод.
Крайният резултат на Фигура 5 е предложението при оценка на състоянието на съществуващи мостове, DAF
да се използва като функция от дължината на отвора, което е значително по-малко (около 15%) и по-точно
от стойността, посочена в повечето норми за проектиране, включително и Еврокод. По този начин мостове с
намалена товароносимост също могат да преминат през процеса на оценяване.

ОЦЕНКА НА ТОВАРОНОСИМОСПОСОБНОСТТА
Изпитвания на мостове показват, че в много случаи мостовете могат да понесат доста по-голямо натоварване от
предполагаемото в аналитичните оценки. Такъв е случаят и с моста над река Gameljščica в Gameljne - Любляна,
Словения (Фигура 6), предвиден за събаряне, на който се проведоха пробни статични и динамични изпитвания
като част от задачите на ARCHES (Фигура 7). По време на теста, освен “стандартните” параметри (товар,
провисване, деформации в определени места), беше регистрирана и акустичната активност в контрукцията.
Въпреки, че максималният приложен товар надвишаваше товарния лимит (1000 kN срещу 260 kN),. не бяха
забелязани никакви видими повреди.
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Фигура 6: Изглед от моста Gameljne преди изпитването, Любляна, Словения

Фигура 7: Мостът Gameljne по време на изпитването, Любляна,
Словения
Затова, за да бъдат овладяни по-точни методи за оценка за съответствие на мостовете, ARCHES изследва
изпитванията чрез натоварване, като алтернатива на аналитичните методи.
Беше представена идеята за т.нар. “изпитване чрез товар, по-малък от проектния”, като предишните резултати
от Проекта SAMARIS бяха напълно потвърдени от ARCHES, след прилагането на това изпитване на повече от
20 моста. Изпитването може да бъде проведено без мостът да се затваря за движение. Като резултатите бяха
обобщени, се съставиха препоръки относно основните параметри на теста, като например обем на процедурата
(брой на дните за измервания). Беше показано как “изпитване чрез товар, по-малък от проектния” ефикасно
достига реалните линии на влияние (особено за огъващите моменти), както и коефициентите за напречно
разпределение на товара, които могат значително да се различават от теоретичните, особено при старите
мостове. Опитът от “изпитване чрез товар, по-малък от проектния” показва, че различията между теоретичните
и опитните линии на влияние при огъващия момент могат да бъдат особено големи при по-къси и стари

RCHES Заключителен Обобщен Доклад от Проекта ARCHES
едноотворни мостове за които граничните условия са неизвестни. Познаването на реалното поведение (линии
на влияние и коефициентите на натоварване) на моста има важно значение за оптимизирането на оценката на
състоянието на мостовете.
Докато се използват примерни теоретични линии на влияние и коефициенти за натоварване, които осигуряват
важни предварителни условия при проектирането на нови мостове, и могат да бъдат използвани в бъдеще, ако
условията се влошат, или ако трафикът се промени, то познаването на експерименталните (опитните) линии
на влияние значително оптимизира сигурната оценка на съществуващи мостове, като така се предотвратява
провеждането на ненужни ремонтни дейности по моста.
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Характерният общ ефект (влияние) от натоварване се изразява в номиналната стойност, използвана при оценката,
като се взима предвид периода на оценяване (5, 10, 50, ...години) и затова е ключова стойност в процеса на
оценяване. Изчисляването на такова общо натоварване се прави, като се умножи характерният статичен ефект
от натоварване с т. нар. Допустим динамичен коефициент (ADR), използван при оценката. ADR е различен от
Динамичен коефициент (DAF), който се прилага при колони от единични камиони и, следователно, е по-точен
динамичен коефициент, отчитащ реалното натоварване от трафик през относителен период от оценяването на
моста. Всъщност, определяйки ADR като съотношението между общото и статичното влияние на натоварването
от трафик за определен времеви период, се вижда, че границите на вариране на ADR се стесняват с увеличаване
на избрания период. Както се вижда и на Фигура 4, стойността, отговаряща на период от 1 месец, е близка до
стойността, отразяваща избран период от 1000 години. В крайна сметка предложението е да бъдат комбинирани
независимо наблюдаваните стойности на статичното влияние от натоварване, характерно за определено място
(получени чрез “изпитване чрез товар, по-малък от проектния”), и ADR, също специфични за определено място,
за избран период от 1 месец (отново получени с помощта на “изпитване чрез товар, по-малък от проектния”), за
да се получи точна стойност за общото влияние от натоварване, характерно за определено сечение.
Проектът ARCHES се занимаваше също и с усилено изпитване. Извършената работа доведе до резултати, които
дават отговор на два основни въпроса, поставяни при провеждането на такива тестове:
1) Какъв е максималният товар, който може да бъде приложен върху моста по време на теста, така че да се
гарантира сигурността (при предварително определена степен на вероятност), в случай, че нормалният
дневен трафик продължава да действа върху моста
2) В кой момент трябва да бъде спряно прилагането на товара, за да се предпази мостът от повреди?
Благодарение на това обследване на конструкциите, може да бъде считано от оценяващия инженер за реална
алтернатива на теоретичната оценка на състоянието.
В отговор на първия въпрос, в пет Европейски държави (Холандия, Чехия, Полша, Словакия и Словения) беше
определена пълна група от товарни коефициенти за сигурност, базирани на реалните условия, свързани с
трафика в тези страни и получени чрез WIM техники, разработени от ARCHES. Тези коефициенти бяха получени при
процес на калибриране, базиран на основата на сигурността подход, който отчита променливостта на товарите
и устойчивостта. Те са включени в проектните материали под формата на таблици и графики и представляват
много лесен и ефективен начин оценяващият инженер да определи минималното натоварване при изпълнение
на “тест чрез пробно натоварване”. При процеса на калибриране бяха взети предвид следните променливи:
степен на сигурност, големина на отвора, тип на моста, действие на трафика, постоянен допълнителен товар и
наличната документация на моста.
Колкото до втория въпрос, в град Barcza в Полша, беше проведен тест чрез пробно натоварване на реален
мост (Фигура 8). Мостът е построен от сглобяеми, предварително напрегнати греди (ферми – виж снимката)
и е трябвало да бъде подменен в близко бъдеще. Мостът беше натоварен с бетонови и стоманени товари
(Фигура 9) до степен, по-висока от проектното натоварване, при което се очаква напукване на най-натоварената

греда. Едновременно с това бяха използвани сензори за акустични емисии и друга мониторингова апаратура
за проследяване на процеса на натоварване. Резултатите от акустичните емисии предвидиха съвсем точно
момента, когато би се появила първата пукнатина. Използването на акустични емисии се оказа успешно при
прогнозирането на максималната степен на натоварване, която може да бъде приложена върху моста, без да бъде
повредена конструкцията му. Следователно, тази мониторингова техника се оказа много полезен и обещаващ
инструмент. В този смисъл ARCHES убедително демонстрира в реално приложение, че АЕ /Акустичните Емисии/
могат да бъдат използвани при мониторинга на процеса пробно натоварване.
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Figure 8: Lateral view of Barcza bridge (Poland)

Figure 9: Proof load test of Barcza bridge.
В заключение, изводите и препоръките, резултат от работата в WР2 на ARCHES, бяха представени във вид на
следните Материали: D 07 – “Интернет база данни за резултатите от изпитванията чрез пробно натоварване
и от аналитичните изчисления”, D 08 – “Препоръки към прилагането на резултатите от мониторинга по време
на оценката на сигурността на мостовете и поддръжката им”, D 09 – “Препоръки към процеса на систематично
взимане на решения, свързано с поддръжката и реконструкцията на мостовете”, а D 10 и D 16 напълно изпълняват
основната цел на Работния Модул (WP2): “да се осигурят основните насоки за въвеждането на оптимизрани
инструменти за оценка на мостовете в НДЧ и ЦИЕС”.
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WP защита от корозия
14

A. Šajna (ZAG) – WP 3 - Ръководител

Участници в WP3: ZAG: A. ŠAJNA, V. KUHAR, A. LEGAT,  T. KOSEC, N. GARTNER, A.Kranjc; IGH: I. STIPANOVIĆ-OSLAKOVIĆ;  
AUTOSTRADE: L. PARDI, A. MERCALLI; UZ: D. BJEGOVIĆ, M. SERDAR; TNO: R. POLDER; IBDiM: A. KRÓLIKOWSKA, Ł.
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Ц

елта на Работния Модул (WP3), който се занимава със защита от корозия, е да се разработят методи и
техники, които ще подобрят дълготрайността на новите и на рехабилитираните бетонови конструкции,
когато, причинени от корозия повреди, ако има такива, бъдат забелязани на ранен етап.
WP3 на ARCHES преработи и въведе две модерни техники за рехабилитация/ защита от корозия, заедно с две
нови разработки на системи за мониторинг на корозията. Следвайки направеното от прдишни изследователски
дейности /COST 521, COST 534, SAMARIS/, бяха предвидени три основни насоки на работа, именно: прилагане на
стоманена армировка, устойчива на корозия, въвеждането на катодна защита /КЗ/ и използването на специални
eлектрически устойчиви еталони за мониторинг на корозията.
УТВЪРЖДАВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СТОМАНЕНА АРМИРОВКА, УТОЙЧИВА НА КОРОЗИЯ
Добре известно е, че някои видове неръждаема стомана са силно устойчиви на корозия в бетонова среда,
дори когато количеството хлориди в бетона е високо. Но тъй като тези сплави /AISI 304, AISI 316/ са с висока
цена, армиране с неръждаема стомана се прави само при много важни бетонови конструкции, изложени на
агресивното действие на морска вода, или при определени специфични елементи, изложени на действието на
соли против замръзване. Освен това, резултатите напоследък сочат, че някои стомани с по-ниско съдържание
на примеси при определени условия имат значително по-добро поведение от обикновено използваната черна
стомана, независимо че цената им е подобна.
Идеята на Проекта беше да сравни неръждаеми стомани с по-малко примеси, да се опредли оптималната
употреба на тези видове стоманена армиравка и да се установят граничните условия, при които тяхната употреба
все още е ефикасна. В WP3 на Проекта ARCHES бяха проучени седем различни типа стомана: два типа стомана с
ниско съдържание на примеси /TOP12 – 1.4003 и 204Cu – 1.4597/, два вида двойна стомана /UGIGRIP 4362 – 1.4362
и SAE/UNS S3 2205 – 1.4462/, два вида неръждаема стомана /AISI 304 – 1.4301 и AISI 304L – 1.4306/. Обикновена
черна стомана /B500B – 1.0439/ беше тествана с цел сравнение.
За да бъде разбрано по-добре поведението на корозионноустойчивите стомани в бетонова среда, изследването
беше разделено на три етапа: лабораторни тестове на стоманени образци в ненаситени разтвори, лабораторни
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Фигура 10: Видове армировъчни стомани.
тестове на стомана, вложена в бетонови образци и поставяне в същите условия на армирани със стомана
бетонови пробни колони /аналогични на тези от обекта на изпитване/.
СТОМАНЕНИ ОБРАЗЦИ В НЕНАСИТЕН СОЛЕН РАЗТВОР
Първата част от изследването се отнасяше за стоманени образци, тествани в симулиран ненаситен разтвор с
различно по концентрация съдържание на хлориди и различни стойности на pH, симулиращи нов бетон (pH
±12.5) и карбонизиран бетон (pH ±10.0). Целта на това изследване беше да се определят критичните концентрации
на хлоридни йони и критичните нива на алкалност за всеки тип стомана.

Фигура 11: Стойности на пълното съпротивление (|Z|) за: студена неръждаема стомана с пониско съдържание на Ni (204Cu – 1.4597), най-разпространената студена неръждаема стомана
(AISI 304 – 1.4301) и най-икономичната сред тестваните двойна неръждаема стомана (UGIGRIP
4362 – 1.4362), измерени по външната повърхност в разпенена вода, симулираща пресен бетон
pH = 12.5

RCHES Заключителен Обобщен Доклад от Проекта ARCHES
Потенциодинамичната техника беше приложена при изпитванията на предварително загладени напречни
сечения, докато тестовете за корозия на външните повърхности бяха провеждани чрез електрохимична
спектроскопия за измерване на съпротивлението (EIS). Пълното съпротивление |Z| /Фигура 11/ беше
използвано като критерий при определяне на корозионната устойчивост на металите. Пълното съпротивление
беше изчислено от Прогнозна диаграма на спектъра на съпротивлението, като абсолютното съпротивление,
измерено на най-ниската честота. Колкото по-голяма е стойността на пълното съпротивление, толкова повисока е устойчивостта на корозия на тествания материал.
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a)

СТОМАНА, ВЛОЖЕНА В БЕТОНОВИ ОБРАЗЦИ
IВъв втората част на изследването, стоманени пръти бяха поставени в бетон, създавайки така армирани
бетонови образци с различни размери: малки цилиндрични бетонови образци бяха потопени в разтвор на
NaCl, малки бетонови призми бяха изложени в солено-прахова камера, средни по размер бетонови образци с
и без изкуствени коси пукнатини, породени от огъването на образците /Фигура 12б/, бяха циклично мокрени с
разтвор на NaCl и подсушавани, и по-големи бетонови плочи бяха подложени на циклично мокрене /с разтвор
на NaCl/ и подсушаване.
b)

Figure 12: a) Medium size concrete specimens with embedded rebars and electrical resistance (ER) probe, exposed to cyclic wetting
with chloride solution from the top; b) Concrete specimens with embedded rebars and artificial cracks, exposed to cyclic wetting with
chloride solution from the bottom.
Стойностите на корозионното напрежение (Ecorr) и корозионния поток (Icorr) бяха използвани като критерий за
определяне на корозионното съпротивление на стоманата в бетона. Тези параметри бяха измерени с помощта
на различни електрохимични техники. Ниско корозионно напрежение /Фигура 13, Фигура 14 и Фигура 15/
показва податливост на корозия. Ако корозионното напрежение на стоманата намалява с времето, това би
могло да означава, че стоманата е активна и може да възникне корозия. Стабилни във времето стойности на
корозионното напрежение показват, че стоманата е все още пасивна.
Корозионният поток на стоманата /Фигура 13, Фигура 14/, който се увеличава във времето, показва активност
на стоманата и възможно възникване на корозия. Като пасивни се разглеждат стомани, за които стойностите на
корозионния поток остават стабилни във времето.

Фигура 13: Корозионно напрежение и корозионна плътност във времето за различни типове стомана, вложена
малки цилиндрични бетонови образци, наполовина потопени в 3.5 % разтвор на NaCl и тествани електрохимично
чрез линеарна поляризация

Фигура 14: Корозионно напрежение и корозионна плътност във времето за различни типове стомана, вложена
малки призматични бетонови образци, циклично подложени на намокряне, подсушаване и напръскване с 3.5 %
разтвор на NaCl в солено-прахова камера, като измерванията се правят периодично, с помощта на полу-клетка.
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Фигура 15: Корозионни напрежения във времето (CuCuSO4 полу-клетка) на стоманени пръти в средни по
размер бетонови образци с изкуствени коси пукнатини.
ПОСТАВЕНИ В РЕАЛНИ УСЛОВИЯ ПРОБНИ ОБРАЗЦИ – НА ОБЕКТА НА ИЗПИТВАНЕ
При дългосрочни проучвания се практикува поставяне на пробни образци на място в реална морска среда.
Целта на третата част от проучването беше да се оцени корозионното поведение на различни типове армировка
в елементи с реален размер и в реална среда.
За целите на изпитването бяха подготвени шест типа армировъчна стомана, вложена в колони, като за всеки
тип стомана бяха приготвени по три колони. Всички колони бяха армирани с два армировъчни пръта от
корозионноустойчива стомана и два от черна стомана. На различна височина по колоните бяха монтирани
eлектрически устойчиви еталони, позволяващи мониторинг на корозията при различни условия /потопени,
напръскани и оставени на атмосферно влияние/.
Изпитвателната площадка е разположена на северно Адриатическия бряг под моста Krk. Този мост е построен
през 80-те години и оттогава е постоянно изложен на действието на морската среда. В резултат на това агресивно
влияние, мостът е с постоянни тежки проблеми, свързани с корозията, най-вече корозия на армировката.
Фигура: 16 Разположение на изпитвателната площадка

RCHES Заключителен Обобщен Доклад от Проекта ARCHES

Колоните стъпват на един метър дълбочина в морската вода, а два метра са над морското равнище.
През годините една трета от височината на колоните е постоянно потопена в морска вода, една трета
е подложена на оплискване и една трета е изложена на атмосферното влияние.
През времето на теста периодично ще бъдат следени параметрите, свързани с корозията. Мониторингът
ще бъде извършван с помощта на вградени eлектрически устойчиви еталони за мониторинг на
корозията (ARCHES задача 3.3) и чрез други NDT методи, като галваностатични импулсни измервания.
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ПРЕПОРЪКИ
Като резултат от извършената изследователска работа, бяха публикувани D 11 – “Препоръки към използването
на корозионноустойчива армировка”. В Препоръките накратко са представени теоретичната база на трайността
на армираните бетонови конструкции, физико-химичните обяснения на корозията при стоманата в бетона, както
и инженерните свойства на тестваните стомани. Материалът съдържа и аспектите на разходите в продължение
на жизнения цикъл на стоманите с ниско съдържание на примеси и насоки при избор на армировъчни стомани,
в зависимост от околните условия (съдържание на хлориди и карбонизация на бетона). На базата на лесни за
използване таблици, като Таблица 4, може да се направи извод за приложимостта на различните неръждаеми
стомани (не е препоръчително, препоръчително, силно препоръчително). Под внимание са взети и други аспекти,
като достъпът до конструктивния елемент, възможностите за ремонт и значението за глобалния трафикопоток.
Таблица 4: Препоръки за използването на корозионноустойчива армировка в зависимост от
съдържанието на хлориди и карбонизацията на бетона.
UGI
AISI
Съдържание
Карбонизация TOP
SAE/UNS
на хлориди
204Cu
AISI
304
AISI
304L
GRIP
316
**
12
S3 2205
*
4362
***
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#
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средно
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#
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/
/
НЕ
високо
ДА




/
/
/







много
НЕ
ДА







високо
– не е препоръчително, – препоръчително,
- силно препоръчително,
- употребата зависи от продължителността на живот на конструкцията, # - не е необходима
* Съдържание на хлориди: - ниско ≤ 0.6 wt. % в зависимост от съдържанието на цимент
			
- средно > 0.6, but ≤ 1.5 wt. % в зависимост от съдържанието на цимент
			
- високо > 1.5, but ≤ 5 wt. % в зависимост от съдържанието на цимент
			
- много високо > 5 wt. % в зависимост от съдържанието на цимент
** Определена чрез фенолфталеинов разтвор.
*** Стомана тип AISI 316 не беше включена в тестовете на Проекта ARCHES , но тя е вероятно найпроучваната в света и най-често използваната CrNiMo неръждаема стомана в областта на строителството.

Пълен доклад относно използването но корозионноустойчива армировка може да бъде намерен в D 11 на
ARCHES – “Препоръки към използването на корозионноустойчива стомана”.
РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КАТОДНА ЗАЩИТА (КЗ)
Целта на разработката на тема Катодна Защита беше да се създадат и тестват иновотивни, разумни, т.е.
икономични и ефективни Системи за КЗ за мостове.
Като част от WP3 от Проекта ARCHES, Катодната Защита /КЗ/ беше разглеждана като алтернативен подход
за възстановяване от корозия, който е от значителна полза. Ползите биха могли да бъдат: по-ниски разходи
през целия живот /на конструкцията/, по-кратко време за изпълнение, по-голям експлоатационен перод след
ремонтни работи, увеличена дълготрайност и сигурност.

Два опита с приложена КЗ бяха проведени от Проекта ARCHES, един в Словения и един в Полша. Резултатите
от проведените на място тестове бяха използвани за оптимизиране на системите за КЗ и за „калибриране” на
цифровия софтуер за изчисления, който също беше разработен по време на тази работна задача.
ОПИТНА ПЛОЩАДКА В СЛОВЕНИЯ
Словенският опит за КЗ беше извършен върху част от долното строене на мост край Любляна, Словения. Между
март 2008 и август 2008 бяха извършени оценката на увреждането от корозия, ремонтните работи и приложението
на системата за КЗ. По-нататъшните изследвания показаха както наличието на хлориди и карбонизация, които
са довели до корозия, така и изтъняло на места бетоново покритие върху стоманата.
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Фигура 17: Опитна площадка – мост в Словения, повреда по горната част на една от гредите и детайл на открита армировка.

Фигура 18: Карта на интензивността на корозията по вертикалната повърхност на
горната част на една от гредите; в синьо е обозначена активната корозия, в червено
– пасивните условия.
Три различни системи за КЗ бяха приложени върху три различни тестови участъка, като една част от гредата
беше оставена незащитена за сравнение. В опитния участък с проводимо покритие /AHEAD/ КЗ работи ефикасно
и може да бъде добре моделирана. В участъка с хоризонтални титаниеви ленти, поставени в легла от варов
разтвор по цялата повъхност на гредата, КЗ работи добре и е възможно моделирането й. В третия тестови
участък с вертикални ленти само по горната част на гредата, защитният ток не достига до стоманата в другите
части на гредата.
ZAG – Любляна ще продължи с измерванията, докато трае Проектът ARCHES.

RCHES Заключителен Обобщен Доклад от Проекта ARCHES
a)

b)

c)

Фигура 19: Три различни системи за КЗ, приложени при експеримента за КЗ в Словения; а) хоризонтални титаниеви
ленти, b) проводимо покритие, c) вертикални титаниеви ленти
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ОПИТНА ПЛОЩАДКА В ПОЛША
Полският опит за КЗ беше проведен на магистрален мост във Варшава /Полша/ в края на 2008 и началото на 2009
година. Армировката беше оголена, като подготовка за опита за прилагане на КЗ; беше положен варов разтвор
и бяха монтирани титаниеви лентови аноди, които последователно бяха покрити отново с варов разтвор.
Наблюдението на ефикасността на системата за КЗ ще продължи по време на Проекта ARCHES.

a)

b)

Фигура 20: a) Повреда от корозия, резултат от пропускащата дренажна система на мост на магистрала във Варшава;
b) Титаниеви лентови аноди по страничната повърхност преди покриването им; три ленти в долната част вече са
порити.
ЧИСЛЕНО ПРЕСМЯТАНЕ ЗА КЗ
Численото моделиране на КЗ е доказало, че е полезен инструмент, както, като цяло, за прогнозирането на
действията по КЗ, така и, в частност по отношение на сигурността на потенциала на предварителното напрягане
на стоманата. За числен анализ на системата за КЗ, беше разработен компютърен модел на крайните елементи,
базиран на резултатите от тестовете за КЗ в Словения. Бяха извършени числени анализи за характерна част
от конструкцията, която трябва да бъде защитена, които включват геометрията (на бетона, на стоманата),
процесите на поляризация в анода и в стоманата, както и спадът в електрическото съпротивление в бетона. Чрез
такъв модел може да се изчисляват интензивностите и напреженията на тока във всяка точка от моделираната
конструкция. Те могат да бъдат използвани за проверяване на разпростирането на защитата при различни
анодни конфигурации и за прогнозиране на локални поляризации, които могат да бъдат експериментално
тествани. В обхвата на РМ3 на Проекта ARCHES влизаше и численото пресмятане за КЗ за теста в Словения.
Пълният доклад за прилагането на разумна катодна защита на стоманата в бетон е приложен в Материал D 12
(Насоки за Интелигентна Катодна Защита на Стоманата в Бетон).

Фигура 21: a) Разпределение на поляризацията в тестова зона с проводимо покритие; b) Разпределение на тока в
същата тестова зона.
РАЗВИТИЕ / МОДИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОРОЗИЯТА
За да се постигне дългосрочна ефективност на различните техники за рехабилитация / защита от корозия,
е нужна съвременна система за мониторинг на корозията. Съществуват разнообразни електрохимични и
физични методи за откриване на корозия в бетона. Всички имат предимства и недостатъци, като никой от тях не
е оптимален, и затова обикновено е необходима комбинация от различни техники.
WР3 на Проекта ARCHES  се фокусира върху по-рано мадифицирана версия (SAMARIS) на класически
електросъпротивителни сонди. Предварителните тестове показаха, че този тип сонда е подходящ за инсталиране
както в нови, така и в рехабилитирани бетонови конструкции. И тъй като тези сонди могат да се направят от
различни типове стомана, със сигурност може да се определя поведението на различните армировки (черна
стомана, корозионноустойчиви стомани).
Електросъпротивителните сонди са базирани на простия принцип на увеличаване на електрическото
съпротивление, породено от намаляване на дебелината на металния проводник. Електросъпротивителните
сонди, използвани в Проекта ARCHES, са монтирани на моста   Wheatstone, където два резистора са в директен
контакт с бетона, а другите два са изолирани. Промяната в съпротивлението беше измерена като разлика във
волтажите, докато влиянието на евентуалните температурни промени се измерва като спад във волтажа по
целия мост Wheatstone.
В рамките на Проекта ARCHES, ZAG – Любляна разработи нови система и производствен процес за изработването
на неръждаеми стоманени Електросъпротивителни сонди.Неръждаемите стоманени ЕС сонди бяха направени
от най-използвания тип стомана AISI 304 (1.4301), чийто химичен състав и механични свойства са близки до тези
на армировъчни пръти от същия клас стомана.
За целите на тестовете в Проекта ARCHES, електросъпротивителни сонди бяха вложени в бетонови образци и
конструкции, включително за тестовете за КЗ в Словения и за изпитването на стоманата с ниско съдържание на
примеси на моста Krk в Хърватия.
Figure 22: ЕС сонди преди бетониране в средни по размер бетонови образци.
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WP4 усилване с лепени ленти от FRP
M. Łagoda (IBDiM) – WP 4 - Ръководител

Участници в WP4: IBDIM: M. ŁAGODA, T. WIERZBICKI, R. CZACHOWSKI, M. BISKUP; UŻ: P. KOTULA, J. BUJNAK.

И

зследователският екип представи като краен резултат препоръки за предварително напрегнати външно
лепени ленти от УПВ. Тези препоръки се отнасят главно за конструктивно усилване на елементите на моста
при крайбрежни конструкции чрез предварително напрегнати карбонови усилени пластмасови влакна (CFRP).
Препоръките помагат при избора на пластични материали, както и при анализа, проектирането и прилагането на
усилване. В някои случаи може да е за предпочитане външната армировка от FRP да се свърже към повърхността
на бетона в предварително напрегнато състояние. И лабораторните, и аналитичните изследвания показват, че
предварителното напрягане осигурява сериозен принос към развитието на техниката за усилване чрез УПВ, и са
разработвани методи за предварително напрягане на УПВ при реални условия.

Фигура 23: Предварително напрягане на ленти от УПВ
Предварителното напрягане на лентите преди залепянето им, има следните предимства:
•
•
•
•
•

Осигурява коравина както в ранните етапи, така и при втвърдяването на по-голяма част от бетона,
повишавайки така съпротивителния момент.
Образуването на пукнатини в зоната на срязване е забавено, а когато се появят, са по-тесни и понарядко разположени ( ширините на пукнатините също зависят и от качествата на лепилото).
Затваря пукнатини в конструкции със съществуващи такива.
Подобрява годността и дълготрайността, благодарение на намаления брой пукнатини.
Подобрява съпротивлението на срязване на елементите, защото бетонът остава без пукнатини.

•
•

•
•

Постига се същата степен на усилване с по-малки по площ напрегнати ленти, в сравнение с
ненапрегнати.
С подходящо анкериране, предварителното напрягане може да увеличи граничния съпротивителен
момент, като се избягват повреди, свързани с изронването около пукнатините и по краищата на
лентите.
„Нулевата линия” остава на по-ниско ниво в случаите на предварително напрягане, отколкото при
ненапрегнатите ленти, което води до по-голяма ефективност на сечението.
Предварителното напрягане значително увеличава възможностите за прилагане на по-голям
външен товар, при който вложената стомана в бетоновото сечение започва да се огъва, в сравнение
с ненапрегнат елемент.

Трябва да се отбележи, че тази техника има и някои недостатъци:
•
Тя е по-скъпа от обикновеното лепене на усилващи ленти заради повечето операции за извършване
и повечето необходимо оборудване.
•
Операцията отнема повече време.
•
Оборудването, използвано при опъването на лентата до челото на гредата трябва да остане там до
пълното втвърдяване на лепилото.
Фигура 24: Изпитване на греди, усилени с FPR.
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wp5 високоякостни армирани
с фибри бетони (uhpfrc) за
рехабилитация на мостове –
съвременен напредък в ндч и
циес
24

E. Denarié (MCS-EPFL) – WP 5 - Ръководител
Участници в WP5: ZAG: A. ŠAJNA, J. ŠUPUT, V. BRAS; LCPC: P. ROSSI, G. HABERT; SALONIT ANHOVO: L. REŠČIČ; MCSEPFL: E. Denarié, H. Sadouki, A. Switek, E. Brühwiler; IBDIM: M. ŁAGODA, T. Wierzbicki, A. Sakowski 
СЪСТАВНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ВИСОКОЯКОСТНИ
АРМИРАНИ С ФИБРИ БЕТОНИ
Увеличеният обем на Европейския транспорт спешно
изисква ефективна пътна и железопътна система в ЦИЕС със
значителни инвестиции в ново строителство и в оценката и
рехабилитацията на конструкциите, които са проектирани
по остарели стандарти. Високоякостните армирани с фибри
бетони (UHPFRC) се характеризират с уникална комбинация
от изключително ниска степен на инфилтрация, висока якост
и устойчивост на деформации (увеличаване на опънната якост
/ увеличаване на опънната якост). Обширните R&D дейности,
извършени по време на Европейския проект SAMARIS, както
и пет широкомащабни приложения, реализирани успешно
в Швейцария от 2004 насам върху мостове и индустриални
сгради, доказаха, че технологията на UHPFRC е подходяща
за предварително направени на място елементи за
рехабилитация, като се използва стандартно оборудване, но
Фигура 25: Метод за прилагане на UHPFRC
резултатът е бърз, ефективен и ценово конкурентен начин
за “закоравяване” на връхната конструкция
на работа. Следвайки концепцията, предложена за пръв
на моста в зони, изложени на огромни
влияния.
път от Bruhwiler (1999), UHPFRC се прилагат върху връхните
конструкции на мостовете, за да “закоравят” зоните , където
механичните натоварвания и влиянието на околната среда са огромни (класове на агресивност на въздействие
на средата XD2 и XD3) , но и където използването им си заслужава (Фигура 25). Водоустойчивите качества на
UHPFRC премахват необходимостта от поставяне на хидроизолационна мембрана.
Така че асфалтобетонът може да бъде положен само 8 дни след изсъхването на UHPFRC, вместо обичайните
3 седмици, необходими за сушене, когато се полага хидроустойчива мембрана върху обикновена замазка или
бетон. Тогава строителството е рутинно, по-бързо и по-здраво, с оптимално използване на UHPFRC. Този метод
е подходящ за мостове, а също така е приложим за сгради, пасарелки, тунели или подпорни стени. Когато е
необходимо, комбинацията от защитните свойства и устойчивостта на деформации на UHPFRC с механичните
характеристики за армировъчните пръти (от обикновена или високоякостна стомана), осигурява прост и
ефикасен начин за увеличаване на коравината и товароносимостта при компактно напречно сечение, Brühwiler
et al. (2008)1.

Проектът ARCHES (WР5) посвети много усилия да покаже приложимостта на тази иновационна техника
за рехабилитация в НДЧ и ЦИЕС (Словения и Полша), с по- евтини и екологични UHPFRC, базирани на
налични на място компоненти с подобрени реологични свойства (допуск в сурово състояние до 5%
наклон на сместа).
ВИСОКОЯКОСТНИ АРМИРАНИ С ФИБРИ БЕТОНИ (UHPFRC)
UHPFRC се характеризират с ултра-компактна / плътна матрица с изключително ниска степен на инфилтрация
и висока опънна якост (над 10 МРа), както и гъвкавост, която се дължи на голямото количество стоманени
фибри. Суровите съставки не се отличават от тези на обикновен бетон: цимент, силициев двуокис, фин пясък,
вода, суперпластификатор. Така `или иначе, благодарение на оптималния избор на компоненти и смесването
им, тези бетони са с рязко повишени механични и защитни свойства. Много ниското съотношение вода/биндер
на UHPFRC (0.130 до 0.160) ги прави изключително плътни и устойчиви на вода, газове и агресивни вещества
като солите против замръзване, до степен, която не е достигана преди при производството на бетон. В сурово
състояние, независимо от много ниското съотношение вода/биндер, UHPFRC може да се определят като
самоуплътняващи се.
Счупената повърхност на образец, изработен от UHPFRC, след подлагане на тест за огъване, показва поредица
стоманени фибри, издърпани от матрицата, с много високо усилие за счупване (до 30’000 J/m2, ,в сравнение с
200 J/m2 за обикновен бетон).
За целите на Проекта ARCHES бяха използвани мултипластови фиброви смеси на CEMTECmultiscale®, с микро и
макро стоманени фибри, произведени от LCPC, Rossi et al. (2005)2. Това последно поколение UHPFRC с до 9% об.
стоманени фибри показва увеличаване на опънната якост, което е много важна характеристика, необходима
при изпълнени на място елементи, в които в ранна възраст се развиват големи собствени напрежения под
ограничителното действие на съществуващия субстракт. От проведените изпитвания, при значителна част
изпълнена от този тип UHPFRC, ефекта на разрушението се разсейва в общия обем на пробните образци по
време на фазата на увеличаване на якостта, под формата на нарядко разположени микропукнатини (Фигура 26).

Фигура 26: Разрушена повърхност на UHPFRC с
издърпани стоманени нишки

Фигура 27: Поведение при изпитване на опън на
UHPFRC и на бетон, сравнено с деформациите им при
свободно свиване.

Свободните деформации при UHPFRC в ранна възраст не са по-високи от тези на обикновените бетони. Все пак,
противоположно на обикновените бетони, UHPFRC с увеличена опънна якост, например тези от CEMTECmultiscale®,
имат по-висока устойчивост на деформации под действието на опън отколкото при свободното им свиване и
така избягват локалното напукване по време на експлоатация (Фигура 27).
» UHPFRC с увеличена якост се оказват отличен компромис за плътност, голяма опънна сила и значителна
устойчивост на деформации, перфектни за комбинация с нормални/ обикновени бетони при съществуващи
или нови конструкции.
1
Brühwiler E., Denarié E., (2008), “Rehabilitation of concrete structures using Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete”, Proceedings UHPC-2008, March
05 - 07, 2008, Kassel, Germany.
2
Rossi, P., Arca, A., Parant, E. & Fakhri, P., “Bending and compressive behaviours of a new cement composite,” Cement and Concrete Research, 2005, 35, pp. 27 – 33.
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НОВИ НАСОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЯСТО НА ТЕХНОЛОГИЯТА UHPFRC
В резултат на обширни проучвания и разработки и на трансфера на технологии от EPFL и LCPC към ZAG, Salonit
и IBDIM, в рамките на Проекта ARCHES бяха постигнати следните подобрения във UHPFRC:
•
•
•
•
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Развитие на обща методология за производството на UHPFRC, подходяща за направена на място на
рехабилитация, с компоненти, налични на място.
Новаторска концепция за замяна на цимента с голямо количество варовиков пълнеж, без от това да
страдат защитните функции и механичните качества.
Подобряване на реологичните свойства чрез добавяне на специална добавка, което позволява
UHPFRC да се прилагат и при наклони до 5%.
Техники за подобряване на повърхностите.

Постигането на по-висока опънна якост, излючително ниската степен на инфилтрация и самоуплътняването
наистина се оказват предизвикателства, които могат да бъдат посрещнати от малък брой съвременни рецепти
за UHPFRC. Като се започне от вече съществуващите смеси за UHPFRC, разработени в проекта SAMARIS, трябва
да се развият и новите смеси за UHPFRC, направени в Словения и Полша. За да се преодолее проблема с
приложимостта, породен от въпроса за съвместимостта между цимент и суперпластификатор, в MCS – EPFL
беше разработена иновативна концепция за Високоякостна матрица със заместване на цимента с големи
количества варовиков пълнеж. Основната идея е да бъдат използвани както ниската степен на хидратация
(количество на химически активни циментови частици) на UHPFRC, така и добре познатия положителен ефект
от съвместимостта на варовиковия пълнеж. Приложението на този подход е илюстрирано чрез сравнителни
измервания за приложимостта, чрез слягане, измерено с конус (Фигура 28).
a) 							

b)

Фигура 28: Тест с конус на проби от UHPFRC. Сравнение на крайното разливане на две смеси със b), или без a) заместване на
цимента с минерална добавка (варовиков пълнеж) а) Чист CEM I 52.2 цимент (Salonit), b) CEM I 52.5 цимент, смесен с добавка.
При същото съотношение вода/ минерални добавки от 0.155 (Добавките са цимент + варовиков пълнеж),
рецептата за UHPFRC със заместване на цимента с варовиков пълнеж (случай b) показва резултат (разливането
на сместа в края на теста), зависещ от добавянето на смес от фибри, необходими за увеличаването на опънната
якост (Фигура 28 b). В случай а е точно обратното, със същия Словенски цимент (CEM I 52.5), но без варовиков
пълнеж, пробата е прекалено гъста/ нееластична и е невъзможно да се приготви UHPFRC с нужната смес от
фибри и с желаните своства (Фигура 28 а).
Този подход беше приложен успешно при разработването на Словенски и Полски UHPFRC и осигурява обща
методология, която прави възможно прилагането на технологията за UHPFRC при широк обхват от цименти и
суперпластификатори фактически във всички страни ( за повече информация – виж D 06 от Проекта ARCHES).
Драстичното намаляване на съдържанието на цимент (с коефициент 2) има множество положителни
ефекти, сред които доста значително намаляване на икономическата стойност и на вредата върху
околната среда, което прави UHPFRC още по-предпочитани при извършване на рехабилитация.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
От гледна точка на прилагането на място, новата възможност за прилагане на свойствата на пресния UHPFRC
(тиксотропен) върху основа с наклон до 5%, е друг важен резултат от Проекта ARCHES. Със специална добавка,
свойствата на суровия материал могат да са полезни при използване върху хоризонтални (саморазливане),
вертикални или наклонени (до 5%) повърхности, което забележимо увеличава възможностите за прилагане
на място. Допустимите наклони, при които се използват новите UHPFRC смеси, бяха доказани в специално
разработени тестове върху малки и средни по размер повърхности (Фигура 29, 30), а също бяха проведени
пробни тестове върху голяма повърхност при реални условия на място с помощта на бетоновоз (Фигура 31).
Тестовете се проведоха през октомври 2008 в завода на Salonit.
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Фигура 29: Тест за допустим наклон върху малка по площ повърхност.

Фигура 30: Тест върху средна по площ повърхност с 5% наклон.

Figure 5.2: Pavements in the road simulator: Czech diorite (top) and Slovenian limestone (bottom)
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Фигура 31: Тест на “Тhixotropized ECO- UHPFRC” в реални условия върху голяма по площ
повърхност с наклони от 3 и 5% (Завод на Salonit, октомври 2008).

Тестът беше успешен и 900 литра от новия ECO-UHPFRC CM32_13, със само 0.3 % използвана добавка бяха излети
от бетоновоз върху две тестови повърхности с площ от по 10 m2 и с наклони 3 и 5 %. Загубите от камиона бяха
изключително малки (около 50 литра), а времето за изпълнение беше 10 минути за 10 m2.

ПЪРВО ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛОВЕНИЯ - LOG ČEZSOŠkI BRIDGE
Новите UHPFRC, разработени в Проекта ARCHES в Словения, бяха успешно приложени през юли 2009 при
рехабилитацията на пътна плоча и тротоарни конзоли на моста Log Čezsoški над река Soča в северозападна
Словения, който е с предизвикателните наклони от 5%. Концепцията на рехабилитацията (Фигура 32) следва
първоначалната идея UHPFRC да се използват само където са необходими, във възможно най-малки количества
и по-възможно най-ефикасния начин, за да се намали времетраенето на строителството.
•
•

•

Прави се непрекъснато полагане на UHPFRC без работни фуги,за да се покрие цялата горна повърхност
на пътната плоча, тротоарната конзола и външните чела на бордюрите.
Дебелината на пласта UHPFRC и типа на материала варират в зависимост от трудността на геометрията,
която трябва да се покрие, а също и за да се увеличи ефективнотта на сместа от фибри. Плочата (A) е
покрита с пласт 2.5 см, вътрешните (В) и външните (С) чела на бордюрите, както и тротоарната конзола
(D)– с пласт 3 см.
Бяха използвани две смеси за UHPFRC:една с умерено пластично поведение за елементи (А), (В) и (С), и
друга, по-течна смес за покриване на повърхността на бордюрите – (D), в кратък период на работата.

Фигура 32: Напречно сечение на моста и предложението за
рехабилитация, размери в cm.

Не беше възможно за един ден да се произведат и излеят 12 m3 UHPFRC, необходими за целия мост. По тази
причина беше предвидена напречна фуга по средата на плочата и работата беше завършена за два дни.
Повърхностите, които се свързват на ръб, от елементи (А), (В), (С) и (D), бяха заляти едновременно, за да се
избегне образуването на надлъжни технологични фуги.
Това беше първият път, когато новите Словенски смеси за UHPFRC на CEMTECmultiscale®, разработени по
време на Проекта ARCHES, бяха използвани в промишлени количества, а също така и първият път, когато
този тип материали бяха използвани за рехабилитация в различна от Швейцария страна – за повече
детайли виж D 14 на ARCHES.
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Изпълнението беше бързо (1 месец, вместо 3 месеца със традиционна техники) и с помощта на
новоразработената техника за обработка на повърхности стана възможно да се постигне еднородна структура
(от UHPFRC) на повърхността на тротоара, върху която е възможно да се ходи бос (Фигура 33 а). Това изпълнение
доказа в промишлен мащаб, способността на новоразработените смеси от UHPFRC да посрещнат големите
предизвикателства на строителната площадка, без никакво увеличаване на разходите по рехабилитацията, и да
задоволят изискванията на собственика, ползвателите и изпълнителя.
a)							

b)
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Фигура 33: Обработка с UHPFRC на: a) бордюри, b) пътна плоча с 5% надлъжен наклон
Една от целите на Проекта ARCHES беше да
предложи устойчиви материали и технологии за
ремонт и рехабилитация. Затова рехабилитацията
на моста Log Čezsoški беше анализирана от гледна
точка на устойчивостта, базирана на изчисления
за количеството CO2.
Въздействието от производството на материали
беше главният принос на тази рехабилитация
към влиянието върху околната среда. На Фигура
34 е показано, че през целия цикъл на живот
системата, използваща новия ЕКО UHPFRC
със заместване на голямо количество цимент
с варовиков пълнеж, има много по-слабо
въздействие от всички други рехабилитационни
системи,тъй като дълготрайността на UHPFRC е
много по-голяма от обикновените бетони.

Фигура 34: Потенциал на Глобално Затопляне, предизвикан
от различните решения за рехабилитацията на моста Log
Čezsoški, през целия експлоатационен цикъл (100 % =
традиционна рехабилитационна система със стандартен
бетон).

Освен това, на локално ниво, драстично съкратеният период на строителство спомага да се намали значително
количеството обходи по времето на затваряне на моста, като така се намаляват и емисиите на CO2 в околната
среда.
Фигура 35: Мостът Log Čezsoški след рехабилитацията.

Резултати от Проекта
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кипът на ARCHES е много горд да представи Окончателния Доклад за “Оценка и Рехабилитация на Централно
Европейските Инфраструктурни съоръжения” от Проекта ARCHES. Този Доклад беше подготвен с общите
усилия на членовете на Консорциума по Проекта. Той представя основните действия, предприети през трите
години работа, като обръща специално внимание на целите на Проекта и на постигнатите резултати.
Крайната цел сега е резултатите от проучванията по ARCHES да се превърнат в обща практика и да се осигури
тяхното приложение при поддръжката на мостови конструкции в Централна Европа. Материалите по Проекта
бяха подготвени във вид на препоръки, които могат да се използват от администрацията, отговаряща за
пътищата, от пътните инженери и от научните сътрудници за по-добра оценка и рехабилитация на мостовете.
И ако се смята, че Проектът формално е приключил, проучвателните дейности още не са. Наблюдения по редица
експерименти по ARCHES продължават и ще продължат след приключването на Проекта. За да проследите
резултатите от тази дейност, Ви препоръчваме да посетите сайта на ARCHES http://arches.fehrl.org/, в който
може да намерите пълните текстове на Препоръките (D №), изработени по време на Проекта, както и развитието
на все още текущите проучвания.
Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на FEHRL (http://www.fehrl.org/), включително
информация за нови проекти и възможни проектни разработки в сферата на транспорта.
						
								
Mr. Tomasz Wierzbicki
								
Координатор на Проекта

Фигура 36: Обща снимка на екипите, участващи в Проектите ARCHES и SPENS, на заключителната среща в Любляна, Словения.
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